
    

ANEXO PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO ECONOMÍA 
2019/2020 

No contexto de aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real Decreto 463/2020, 
do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19 e seguindo as Instrucións do 27 de 
abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvimiento do 
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia procédese a realizar 
unha adaptación da programación do departamento de Economía. 
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1º BACHARELATO: ECONOMÍA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Economía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

B1.1. Explicar o problema da escaseza: recursos escasos e 
necesidades ilimitadas.

ECB1.1.1. Recoñece a escaseza e a correspondente necesidade de elixir entre 
decisións alternativas, como problema máis determinante para afrontar en 
todo sistema económico.

B1.2. Observar os problemas económicos dunha sociedade, así 
como analizar e expresar unha valoración crítica das formas de 
resolución desde o punto de vista dos sistemas económicos.

ECB1.2.1. Analiza as respostas ás preguntas clave sobre a organización dos 
principais sistemas económicos. 

ECB1.2.3. Compara sistemas económicos, utilizando exemplos actuais do 
ámbito internacional.

B1.3. Comprender o método científico que se utiliza na área da 
economía, así como identificar as fases da investigación 
científica en economía e os modelos económicos.

ECB1.3.2. Interpreta os modelos de representación da realidade económica, e 
emprega os termos e a metodoloxía apropiados para analizar problemas 
económicos concretos.

B2.2. Explicar as razóns do proceso de división técnica do traballo.
ECB2.2.2. Clasifica e define os factores produtivos, e describe as relacións 

entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.

B2.4. Expresar os obxectivos e as funcións principais das empresas, 
utilizando referencias reais do ámbito próximo e transmitindo a 
utilidade que se xera coa súa actividade.

ECB2.4.1. Distingue e interpreta os obxectivos e as funcións das empresas.
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B2.6. Calcular e controlar os custos e os beneficios das empresas, e 
representar e interpretar gráficos relativos a eses conceptos.

ECB2.6.1. Calcula, clasifica e utiliza diversos tipos de custos, fixos e variables, 
totais, medios e marxinais, e representa e interpreta gráficos de custos.

ECB2.6.2. Calcula, analiza e interpreta os beneficios dunha empresa a partir de 
supostos de ingresos e custos dun período.

B2.7. Analizar, representar e interpretar a función de produción 
dunha empresa a partir dun caso dado.

ECB2.7.1. Representa e interpreta gráficos de produción total, media e 
marxinal, a partir de supostos dados.

B3.1. Interpretar, a partir do funcionamento do mercado, as 
variacións en cantidades demandadas e ofertadas de bens e 
servizos en función de distintas variables.

ECB3.1.2. Define e expresa matematicamente as variables que determinan a 
oferta e a demanda. 

B3.2. Analizar o funcionamento de mercados reais e observar as 
súas diferenzas cos modelos, así como as súas consecuencias 
para os/as consumidores/as, as empresas ou os estados.

ECB3.2.1. Analiza e compara o funcionamento dos tipos de mercados, e explica 
as súas diferenzas. 

B4.1. Distinguir as principais magnitudes macroeconómicas, 
operar con elas e analizar as súas interrelacións, valorando os 
inconvenientes e as limitacións que presentan como indicadores 
da calidade de vida.

ECB4.1.1. Mide, interpreta e expresa as principais magnitudes 
macroeconómicas como indicadores da situación económica dun país. 

ECB4.1.3. Analiza de forma crítica os indicadores estudados e valora o seu 
impacto, os seus efectos e as súas limitacións para medir a calidade de vida.

B4.3. Valorar a estrutura do mercado de traballo e a súa relación 
coa educación e a formación, analizando de xeito especial o 
desemprego.

ECB4.3.1. Examina e interpreta datos e gráficos de contido económico 
relacionados co mercado de traballo. 

.

B4.4. Estudar as opcións de políticas macroeconómicas para facer 
fronte á inflación e ao desemprego.

ECB4.4.1. Analiza os datos de inflación e desemprego en España e as 
alternativas para loitar contra o desemprego e a inflación.

Economía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
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B5.1. Recoñecer o proceso de creación do diñeiro, os cambios no 
seu valor e a forma en que estes se miden.

ECB5.1.1. Analiza e explica o funcionamento do diñeiro e do sistema financeiro 
nunha economía.

B5.2. Describir as teorías explicativas sobre as causas da inflación 
e os seus efectos sobre os/as consumidores/as, as empresas e o 
conxunto da economía.

ECB5.2.1. Recoñece as causas da inflación e valora as súas repercusións 
económicas e sociais.

B5.4. Analizar os tipos de política monetaria. ECB5.4.1. Razoa de forma crítica, en contextos reais, sobre as accións de política 
monetaria e o seu impacto económico e social.

B6.2. Examinar os procesos de integración económica e describir 
os pasos que se produciron no caso da Unión Europea.

ECB6.2.1. Explica o proceso de cooperación e integración económica producido 
na Unión Europea, e reflexiona para valorar as repercusións e as implicacións 
para España nun contexto global.

B6.3. Analizar e valorar as causas e as consecuencias da 
globalización económica, así como o papel dos organismos 
económicos internacionais na súa regulación.

ECB6.3.2. Describe as implicacións e os efectos da globalización económica nos 
países e reflexiona sobre a necesidade da súa regulación e da súa coordinación.

B7.1. Reflexionar sobre o impacto do crecemento e as crises 
cíclicas na economía e os seus efectos na calidade de vida das 
persoas, o ambiente e a distribución da riqueza a nivel local e 
mundial.

ECB7.1.1. Identifica e analiza os factores e as variables que inflúen no 
crecemento económico, no desenvolvemento e na redistribución da renda. 

B7.2. Explicar e ilustrar con exemplos significativos as finalidades 
e as funcións do Estado nos sistemas de economía de mercado, 
e identificar os principais instrumentos que utiliza, valorando 
as vantaxes e os inconvenientes do seu papel na actividade 
económica.

ECB7.2.3. Clasifica e describe os elementos integrantes dos orzamentos 
públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e 
controlar a súa execución.

Economía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
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2. Avaliación e cualificación. 

Criterios de calificación. 

A nota provisional do curso calcularase mediante unha media ponderada onde a primeira avaliación terá unha ponderación 
do 50% e a segunda avaliación dun 50%. 

a.O alumnado que obteña unha nota igual ou superior a 5 poderá mellorar a súa calificación na materia un máximo de 2 
puntos na terceira avaliación realizando as tarefas de reforzo e ampliación.  

b.O alumnado cuxa nota provisional sexa inferior a 5 poderá superar a materia a través da realización das tarefas de 
reforzo e ampliación, así como a realización de probas de desenvolvemento on line ou presenciaís. A través delas 
valorarase a adquisición dos estándares básicos da materia.  

Instrumentos de avaliación 
• Análise de textos económicos de recoñecidos economistas e de novas de prensa. 

• Boletíns de exercicios. 

• Actividades e cuestións do libro de texto de referencia. 

• Cuestionarios tipo test. 

• Aplicacións web 2.0 

• Traballos de investigación.  

• Probas de desenvolvemento. 

Proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non supere a materia deberá de presentarse a unha proba extraordinaria en setembro sobre os contidos 
impartidos ata 12 de marzo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 

A actividade lectiva non presencial desenvolverase a través da Classroom e da aplicación Webex. Plantexaranse distintas 
actividades e traballos para poder valorar adecuadamente a adquisición dos estándares de aprendizaxe. Especificaranse 
tarefas diferenciadas: 

• Tarefas de recuperación e reforzo: sobre os contidos e estándares que se traballaron ata o 12 de marzo. 

• Tarefas de ampliación: sobre novos contidos e estándares.  

Actualmente todo o alumnado da materia conta cos medios tecnolóxicos para poder acceder á aula virtual. 

4. Información e publicidade.  

Este anexo publicarase na páxina web do centro. A comunicación entre alumnado e profesorado realizarase a través da 
Classroom . As familias poden comunicarse co profesorado da materia a través de Abalar, así como por vía telefónica. 
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2º BACHARELATO: ECONOMÍA DA EMPRESA 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

   

Economía da Empresa. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Describir e interpretar os elementos da empresa, as clases 
de empresas e as súas funcións na economía, así como as formas 
xurídicas que adoptan, e relacionar con cada unha as 
responsabilidades legais dos/das propietarios/as e xestores/as, 
e as esixencias de capital.

EEB1.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas 
esixencias de capital e coas responsabilidades para cada tipo.

EEB1.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de empresa máis apropiadas 
en cada caso en función das características concretas, aplicando o 
razoamento sobre clasificación das empresas.

EEB1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, os criterios de 
clasificación de empresas: segundo a natureza da actividade que 
desenvolven, a súa dimensión, o nivel tecnolóxico que alcanzan, o tipo de 
mercado en que operan, a fórmula xurídica que adoptan, e o seu carácter 
público ou privado.

EEB1.1.4. Describe os elementos da empresa en relación coas funcións que 
desenvolven e os obxectivos que procuran dentro do sistema.

B1.2. Identificar e analizar os trazos principais do contorno en que 
a empresa desenvolve a súa actividade e explicar, a partir deles, 
as estratexias e as decisións adoptadas, e as posibles 
implicacións sociais e ambientais da súa actividade.

EEB1.2.1. Identifica os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no 
seu contorno, así como a forma de relacionar co seu contorno máis 
próximo.

EEB1.2.2. Analiza a relación entre empresa, sociedade e ambiente, e valora 
os efectos positivos e negativos das actuacións das empresas nas esferas 
social e ambiental.
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EEB1.2.3. Analiza a actividade das empresas como elemento dinamizador de 
progreso, estimando a súa creación de valor para a sociedade e para a 
cidadanía. 

B2.1. Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as 
decisións tomadas polas empresas, tendo en consideración as 
características do marco global en que actúan.

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización e a 
dimensión dunha empresa, e valora a transcendencia futura para a 
empresa desas decisións.

EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e 
relaciona as economías de escala coa dimensión óptima da empresa.

EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e 
diversificación.

EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir de 
supostos concretos.

EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no noso 
país, e valora as súas estratexias e as súas formas de actuar, así como as 
súas vantaxes e os seus inconvenientes.

EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de desenvolvemento da 
empresa multinacional, e valora a importancia da responsabilidade social e 
ambiental.

EEB2.1.7. Estuda o impacto da incorporación da innovación e das novas 
tecnoloxías na estratexia da empresa, e relaciónao coa capacidade para 
competir de xeito global.

B3.1. Explicar a planificación, a organización e a xestión dos 
recursos dunha empresa, valorando as posibles modificacións 
para realizar en función do ámbito en que desenvolve a súa 
actividade e dos obxectivos formulados.

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun contexto global 
de interdependencia económica para valorar as súas consecuencias sociais.

EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as canles 
de información e de comunicación, o grao de participación na toma de 
decisións e a organización informal da empresa.

Economía da Empresa. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da empresa 
(aprovisionamento, produción e comercialización, investimento e 
financiamento, recursos humanos e administrativa), así como as súas 
interrelacións.

EEB3.1.4. Investiga sobre a organización nas empresas do seu ámbito máis 
próximo e identifica vantaxes e inconvenientes, detecta problemas para 
solucionar, e describe propostas de mellora.

EEB3.1.5. Aplica os seus coñecementos a unha organización concreta, para 
detectar problemas e propor melloras.

EEB3.1.6. Valora a importancia dos recursos humanos nunha empresa e 
analiza diferentes maneiras de abordar a súa xestión e a súa relación coa 
motivación e a produtividade.

B4.1. Analizar procesos produtivos desde a perspectiva da 
eficiencia e a produtividade, e recoñecer a importancia da I+D
+i.

EEB4.1.1. Realiza cálculos da produtividade de distintos factores e interpreta 
os resultados obtidos, coñecendo medios e alternativas de mellora da 
produtividade nunha empresa.

EEB4.1.2. Analiza e valora a relación entre a produtividade e os salarios dos/
das traballadores/as.

EEB4.1.3. Reflexiona sobre a importancia para a sociedade e para a empresa 
da investigación e da innovación tecnolóxica en relación coa 
competitividade e o crecemento.

B4.2. Determinar a estrutura de ingresos e custos dunha empresa, 
calculando o seu beneficio e o seu limiar de rendibilidade, a 
partir dun suposto formulado.

EEB4.2.1. Distingue os ingresos e os custos dunha empresa, calcula o seu 
beneficio ou a súa perda xerados ao longo do exercicio económico, 
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados.

EEB4.2.2. Identifica e calcula os tipos de custos, ingresos e beneficios dunha 
empresa, e represéntaos graficamente.

EEB4.2.3. Calcula o limiar de vendas (de rendibilidade) necesario para a 
supervivencia da empresa.

EEB4.2.4. Analiza os métodos custo beneficio e custo eficacia como 
instrumentos de medida e avaliación que axudan á toma de decisións.

Economía da Empresa. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

  10



    

B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e 
manexar os modelos de xestión.

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos 
sobre o ciclo de inventario.

EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos.

EEB4.3.3. Valora a relación entre o control de inventarios e a produtividade e 
a eficiencia nunha empresa.

B5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de acordo 
con elas, as políticas de márketing aplicadas por unha empresa 
ante diferentes situacións e obxectivos.

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, 
por exemplo, o número de competidores e o produto vendido.

EEB5.1.2. Identifica e adapta a cada caso concreto as estratexias e os 
enfoques de márketing.

EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa 
valoración consideracións de carácter ético, social e ambiental.

EEB5.1.4. Comprende e explica as fases e as etapas da investigación de 
mercados.

EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados en 
casos prácticos.

EEB5.1.6. Analiza e valora as oportunidades de innovación e transformación 
do márketing que xorden co desenvolvemento das tecnoloxías da 
información e da comunicación.

EEB5.1.7. Describe a organización e o funcionamento do departamento 
comercial da empresa.

EEB5.1.8. Determina as necesidades da clientela en relación coas 
características dos produtos ou dos servizos ofrecidos pola empresa.

B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da conta 
de perdas e ganancias, explicar o seu significado, diagnosticar a 
situación a partir da información obtida e propor medidas para 
a súa mellora.

EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen 
asignada.

EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da 
empresa en masas patrimoniais.

Economía da Empresa. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o seu 
financiamento.

EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na solvencia 
e no apancamento da empresa, mediante a utilización de rateos.

EEB6.1.5. Propón medidas correctoras axeitadas en caso de se detectar 
desaxustes patrimoniais ou financeiros.

EEB6.1.6. Recoñece a importancia do dominio das operacións matemáticas e 
dos procedementos propios das ciencias sociais como ferramentas que 
facilitan a solución de problemas empresariais.

EEB6.1.7. Recoñece a conveniencia do equilibrio económico, patrimonial e 
financeiro da empresa.

EEB6.1.8. Valora a importancia da información na toma de decisións.

EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, 
empregando os criterios de imputación aplicables.

EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da 
empresa.

B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas fiscais 
e explicar os impostos que afectan as empresas.

EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa 
organización e a actividade que desenvolvan.

EEB6.2.2. Describe o funcionamento básico dos impostos que recaen sobre as 
empresas e destaca as principais diferenzas entre eles.

EEB6.2.3. Valora a achega que supón para a riqueza nacional a carga 
impositiva que soportan as empresas.

B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente 
a selección da alternativa máis vantaxosa, diferenciar as 
posibles fontes de financiamento nun determinado suposto e 
razoar a elección máis axeitada.

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e 
dinámicos (criterio do valor actual neto) para seleccionar e valorar 
investimentos.

Economía da Empresa. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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razoar a elección máis axeitada.
EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos 

(valor actual neto), nun suposto concreto de selección de alternativas de 
investimento para unha empresa.

EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas 
diferenciando o externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o 
custo de cada un e as implicacións na marcha da empresa.

EEB7.1.4. Analiza, nun suposto concreto de financiamento externo, as 
opcións posibles, os seus custos e as variantes de amortización.

EEB7.1.5. Analiza e avalía, a partir dunha necesidade concreta, as 
posibilidades que teñen as empresas de recorrer ao mercado financeiro.

EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa.

EEB7.1.7. Analiza e expresa as opcións financeiras que mellor se adaptan a 
un caso concreto de necesidade financeira.

EEB7.1.8. Aplica os coñecementos tecnolóxicos á análise e á resolución de 
supostos.

EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas 
fases.

EEB7.1.10. Calcula, para un determinado suposto práctico, os períodos de 
maduración da empresa, e distingue as súas fases.

Economía da Empresa. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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2. Avaliación e cualificación. 

Criterios de calificación. 

A nota provisional do curso calcularase mediante unha media ponderada onde a primeira avaliacíón terá unha ponderación 
do 50%, a segunda avaliación outro 50% . 

a. O alumnado que obteña unha nota igual ou superior a 5 poderá mellorar a súa calificación na materia un 
máximo de 2 puntos na terceira avaliación realizando as tarefas de reforzo e ampliación.  

b. O alumnado cuxa nota provisional sexa inferior a 5 poderá superar a materia a través da realización das 
tarefas de reforzo, ampliación e  través da realización de probas de desenvolvimiento online ou 
presenciais. A través delas valorarase a adquisición dos estándades básicos da materia.  

Instrumentos de avaliación 
• Boletíns de exercicios. 

• Actividades e cuestións do libro de texto de referencia. 

• Cuestionarios tipo test. 

• Aplicacións web 2.0 

• Traballos de investigación.  

• Probas de desenvolvemento. 
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Proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non supere a materia deberá de presentarse a unha proba extraordinaria en setembro sobre os contidos 
impartidos ata 12 de marzo. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 

A actividade lectiva non presencial desenvolverase a través da Classroom e da aplicación Webex. Plantexaranse distintas 
actividades e traballos para poder valorar adecuadamente a adquisición dos estándares de aprendizaxe. Especificaranse 
tarefas diferenciadas: 

• Tarefas de recuperación e reforzo: sobre os contidos e estándares que se traballaron ata o 12 de marzo. 

• Tarefas de ampliación: sobre novos contidos e estándares.  

Actualmente todo o alumnado da materia conta cos medios tecnolóxicos para poder acceder á aula virtual. 

4. Información e publicidade.  

Este anexo publicarase na páxina web do centro. A comunicación entre alumnado e profesorado realizarase a través da 
Aula Virtual do centro. As familias poden comunicarse co profesorado da materia a través de Abalar. 
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2º BACHARELATO: FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

    

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B1.1. Relacionar os factores da innovación empresarial 
coa actividade de creación de empresas.

▪ FAXB1.1.1. Identifica os aspectos da innovación empresarial e explica a súa relevancia 
no desenvolvemento económico e na creación de emprego. 

▪ B1.2. Analizar a información económica do sector de 
actividade empresarial no que se situará a empresa.

▪ FAXB1.2.1. Analiza o sector empresarial onde se desenvolve a idea de negocio.

▪ FAXB1.2.2. Realiza unha análise do mercado e da competencia para a idea de negocio 
seleccionada.
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▪ B1.3. Seleccionar unha idea de negocio, e valorar e 
argumentar tecnicamente a elección. 

▪ FAXB1.3.1. Explica desde diferentes perspectivas a figura do/da emprendedor/a de 
negocios.

▪ B2.1. Analizar a organización interna da empresa, a 
forma xurídica, a localización e os recursos necesarios, e 
valorar as alternativas dispoñibles e os obxectivos 
marcados co proxecto. 

 

▪ FAXB2.1.1. Recoñece os obxectivos e os fins da empresa, e relaciónaos coa súa 
organización.

▪ B3.1. Analizar os trámites legais e as actuacións 
necesarias para crear a empresa.

▪ FAXB3.1.1. Identifica os diferentes trámites legais necesarios para a posta en marcha 
dun negocio e recoñece os organismos ante os cales han de presentarse os trámites.

▪ B3.2. Xestionar a documentación necesaria para a posta 
en marcha dunha empresa.

▪ FAXB3.2.1. Interpreta e sabe realizar os trámites fiscais, laborais, de Seguridade Social 
e outros para a posta en marcha.

▪ B4.1. Establecer os obxectivos e as necesidades de 
aprovisionamento.

▪ FAXB4.1.1. Deseña un plan de aprovisionamento da empresa.

▪ FAXB4.1.2. Aplica métodos de valoración de existencias.

▪ B4.2. Realizar procesos de selección de provedores 
analizando as condicións técnicas. 

▪ FAXB4.2.1. Identifica os tipos de documentos utilizados para o intercambio de 
información con provedores.

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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▪ B5.1. Desenvolver a comercialización dos produtos ou 
servizos da empresa e o plan de márketing. 
▪
 

▪ FAXB5.1.1. Analiza o proceso de comercialización dos produtos ou servizos da 
empresa.

▪ B5.2. Fixar os prezos de comercialización dos produtos 
ou os servizos, e comparalos cos da competencia.

▪ FAXB5.2.1. Reflexiona sobre as estratexias de prezos tendo en conta as características 
do produto ou do servizo, e argumenta sobre a decisión do establecemento do prezo de 
venda.

▪ B6.1. Planificar a xestión dos recursos humanos. ▪ FAXB6.1.1. Avalía as necesidades da empresa, e analiza e describe os postos de 
traballo.

▪ FAXB6.1.2. Identifica as fontes de recrutamento, así como as fases do proceso de 
selección de persoal.

▪ B6.2. Xestionar a documentación que xera o proceso de 
selección e contratación de persoal, aplicando as normas 
vixentes.

▪ FAXB6.2.1. Analiza e aplica para a empresa as formalidades e as modalidades 
documentais de contratación.

▪ FAXB6.2.2. Identifica as subvencións e os incentivos á contratación.

▪ FAXB6.2.3. Recoñece as obrigas administrativas do/da empresario/a ante a Seguridade 
Social.

▪ FAXB6.2.4. Analiza os documentos do proceso de retribución e cotización do persoal e 
de xustificación do pagamento.

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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2. Avaliación e cualificación. 

Criterios de cualificación. 

A nota provisional do curso calcularase mediante unha media ponderada onde a primeira avaliacíón terá unha ponderación 
do 50% e a segunda avaliación dun 50%.  

▪ B7.1. Contabilizar os feitos contables derivados das 
operacións da empresa, cumprindo os criterios 
establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 

▪ FAXB7.1.1. Opera cos elementos patrimoniais da empresa, valora a metodoloxía 
contable e explica o papel dos libros contables.

▪ FAXB7.1.2. Analiza e representa os principais feitos contables da empresa.

▪ FAXB7.1.3. Identifica o concepto de amortización e procede ao seu rexistro contable.

▪ B8.1. Determinar o investimento necesario e as 
necesidades financeiras para a empresa, identificando as 
alternativas de financiamento posibles. 

▪ FAXB8.1.1. Elabora un plan de investimentos da empresa, que inclúa o activo non 
corrente e o corrente.

Fundamentos de Administración e Xestión. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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a. O alumnado que obteña unha nota igual ou superior a 5 poderá mellorar a súa calificación na materia un máximo de 
2 puntos na terceira avaliación realizando as tarefas de reforzo e ampliación. ( Traballo sobre a influencia 
económica e social do Covid-19) 

b. O alumnado cuxa nota provisional sexa inferior a 5 poderá superar a materia a través da realización das tarefas de 
reforzo e ampliación. A través delas valorarase a adquisición dos estándades básicos da materia.  

Instrumentos de avaliación 
• Análise de textos económicos de recoñecidos economistas e de novas de prensa. 

• Boletíns de exercicios. 

• Actividades e cuestións do libro de texto de referencia. 

• Cuestionarios tipo test. 

• Aplicacións web 2.0 

• Traballos de investigación.  

• Probas de desenvolvemento. 

Proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non supere a materia deberá de presentarse a unha proba extraordinaria en setembro sobre os contidos 
impartidos ata 12 de marzo. 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 
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A actividade lectiva non presencial desenvolverase a través da Classroom e da aplicación Webex. Plantexaranse distintas 
actividades e traballos para poder valorar adecuadamente a adquisición dos estándares de aprendizaxe. Especificaranse 
tarefas diferenciadas: 

• Tarefas de recuperación e reforzo: sobre os contidos e estándares que se traballaron ata o 12 de marzo. 

• Tarefas de ampliación: sobre novos contidos e estándares.  

Actualmente todo o alumnado da materia conta cos medios tecnolóxicos para poder acceder á Classroom e Webex. 

5. Información e publicidade.  

Este anexo publicarase na páxina web do centro. A comunicación entre alumnado e profesorado realizarase a través da 
Classroom e Weber, así como vía correo electrónico ou teléfono . As familias poden comunicarse co profesorado da 
materia a través de Abalar. 
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